
JÄSENKIRJE
S A T A K U N N A N  N E U R O Y H D I S T Y S  R Y

HALLITUKSEN JÄSENEN TERVEHDYS

Olen Tiina Rinne. Nelisenkymmentä vuotta tallannut Porin katuja, ennen jalan, nykyään

sähköpyörätuolilla. Harvinainen neurologinen sairauteni todettiin keväällä 2015 rankan

pahenemisvaiheen jälkeen, jonka jälkeen pyörätuoli on ollut osa päivittäistä arkea. Itse en

manuaalia voi kelata, joten nyt kun en enää kävele edes sisällä sähkäri helpottaa arkea paljon.

Satakunnan Neuroyhdistyksen hallituksessa olen ollut mukana vasta viime keväästä, jäsen

kuitenkin pidempään ja jo jokusen vuoden olen vaikuttanut ahkerasti vammaisasioissa

valtakunnan tasolla. Olen esim. Heta-liiton valtuuston varapuheenjohtaja. Syksyllä pääsin

yhdistyksen kautta mukaan myös Neuroliiton valtuustoon. Neljättä vuotta olen mukana Porin

Vammaisneuvostossa. Ei järjestötoiminnasta osaa pysyä erossa, kun siihen on tottunut. Ennen

olin raviaktiivi ja tein vuosia vapaaehtoistyötä ravinuorten kanssa, nykyään sitten

vammaisaktiivi. Ja tekemistä riittää, ei ole elämä käynyt tylsäksi!

Satakunnan neuroyhdistys ja paikallisjärjestöt tarjoavat

jäsenistölleen vuosittain erilaista toimintaa.

Neuroyhdistyksen toimisto Naseva sijaitsee Porin

keskustassa (Yrjönkatu 7). Tervetuloa mukaan toimintaan!

KEVÄÄN 2021 TAPAHTUMIA

11.3. klo 18.00 Satakunnan neuroyhdistyksen vuosikokous

Nasevassa

26.5. Maailman MS-päivä

Etäkahvit Teams-sovelluksen kautta joka toinen keskiviikko

klo 11-13, alkaen 10.2. Linkki löytyy yhtistyksen netti- ja fb-

sivuilta lähempänä ajankohta.

Jäsenkyselyyn pääset TÄSTÄ Kysely on auki 14.2. asti.

Tästä linkistä voi ilmoittautua, jos haluat neuvoja Teamsin

suhteen tai olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksessä

aktiivisemmin.

KERHOISSA TAPAHTUU
Harjavallan neuroaktiivit tauolla.

Harnes-vertaistukiryhmä tauolla koronan vuoksi.

LIIKUNNASSA TAPAHTUU
Allasjumppa on toistaiseksi tauolla koronan vuoksi. Yhdistys

ilmoittaa netti- ja Facebook-sivuillaan, jos tilanne muuttuu.

YHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS
11.3.2021 klo 18.00
Naseva

TULE MUKAAN!

Kevään tapahtumia on karsittu vallitsevan tilanteen vuoksi. Uutena tapahtumana on Etäkahvit joka toinen keskiviikko,

johon jokainen voi osallistua omasta kotoa Teams-sovelluksen kautta. Kutsulinkki löytyy yhdistyksen netti- ja

Facebook-sivuilta lähempänä tapahtumaa.

Vastaathan myös jäsenkyselyyn!

YHTEISTYÖ
Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA on tarkoitettu mm. eri

tavoin liikkumisesteisille henkilöille, joilla on mielen

hyvinvointiin tai riippuvuuksiin liittyviä kysymyksiä tai huolia.

emppa.fi sivulla on chat-keskustelu maanantaisin klo 15-17, 

Soteekin palveluita, mm. asiointiapua saatavilla pientä

kustannusta vastaan. Lisätietoja neurosatakunta@gmail.com

https://forms.gle/bXsmGzn4FHLZ2DWP9
https://forms.gle/8bnqFqgPS313nS9G6

